
 

 
 

Leiðslufundur 23. februar 2016 
 

Heiti: Leiðslufundur 

Til staðar á 
fundinum vóru: 
Avboð: 

Sigurð í Jákupsstovu (SíJ),), Hans Pauli Joensen (HPS) og Jørgen Meitilberg 
(JM) 
Malan Marnersdóttir (MM) 

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: týsdagur, 23. februar 2016  

Fundarstað: SSS 

 
 
Mál til støðutakan: 
 
 
Mál til umrøðu: 
 

1. Serkrøv til alis/evnafrøði linjuna og møguliga støddfrøðilinjuna 
Alisfrøðilinjan á Námsvísindadeildini fyri lestrarárið 2015-16 varð umrødd á fundi tann 26. januar. 
Endamálið við fundinum var at taka saman um, hvussu linjan hevur hilnast.  
 
Tað vísir seg, at tað serliga er torført hjá lesandi sum ikki hava neyðugu alisfrøðiligu grundvitanina 
frá miðnámsskúlunum.  
 
Full semja er um, at krøv eiga at verða sett til upptøkuna á linjuna í alis- og evnafrøði. Tað var 
kortini ikki full semja um, hvussu krøvini skulu vera: Upptøkukrøv eru neyðug. Grundgevingin fyri 
upptøkukrøvum til linjuna er, at alis/evnafrøðilærari má hava eina vissa fakliga barlast fyri 
námsfrøðiliga og didaktiskt kunna lyfta lærugreinina á hóskandi hátt. 
 
Ynskiligt er, at umsøkjari hevur A/B stig í støddfrøði, B stig í alisfrøði og C stig í evnafrøði.  
 
Málið verður tikið upp aftur á komandi leiðslufundi.  

 
 

2. Val av limum í Ráðgevandi nevndina fyri Norðurlandahúsið 2016-2019 
Ráðgevandi nevndin fyri Norðurlandahúsið skal 1. mars 2016 mannast av nýggjum, og 
Mentamálaráðið hevur í hesum sambandi heitt á Setrið, um at velja limir í nevndina. 
 
Ráðgevandi nevndin er breitt samansett av 15 limum og verður vald fyri 3 ár. Endamálið hjá 
Ráðgevandi nevndini er at stuðla og ráðgeva leiðsluni í Norðurlandahúsinum og stýrinum fyri 
Norðurlandahúsið.  
 
Limirnir verða valdir soleiðis: 
 
Mentamálráðið velur 5 limir eftir landafrøðiligari umboðan 
LISA velur 5 limir 
Fróðskaparsetur Føroya velur 1 lim 
Kringvarp Føroya velur 1 lim 



 

Norrøna Felagið velur 1 lim 
Søvn Landsins/Føroya Landsbókasavn velur 1 lim 
Tjóðpallur Føroya velur 1 lim 
 
Av javnstøðuávum skal Setrið tilmæla bæði kvinnu og mann.  
 
Fróðskaparsetrið mælir til somu umboð sum seinast. Tey eru; Súsanna Mortensen, 
útbúgvingarleiðari á Sjúkrarøktarfrøðideildini og Hannes Gislason, útbúgvingarleiðari á 
Náttúruvísindadeildini. 

  
3. Broyting í reglugerð fyri størv á Fróðskaparsetri Føroya 

HPJ hevur gørt eitt uppskot til broyting í uppgávum hjá setanarnevndum í sambandi við 
starvssetanir.  
 
Uppskotið varð umrøtt. Rektarin tekur málið upp til stýrisformannin.  
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